
 
 

ประกาศรับสมคัรนักเรียนแลกเปลีย่นระยะส้ัน (ระดบัมธัยมศึกษา) 
N.I.Y.E.  YOUTH  EXCHANGE  PROJECT 2018 

 

          ส.น.ญ. ไดรั้บมอบหมายจาก  N.I.Y.E. (National Institution for Youth Education) สังกดักระทรวงการศึกษา วฒันธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของญ่ีปุ่น (MEXT) ใหเ้สนอช่ือเยาวชนอายรุะหว่าง 13-16 ปี จ านวน 6 คน เพื่อเขา้ร่วมโครงการ Junior High School Students in ASEAN Member 
Countries for Youth Exchange Project  ซ่ึงเป็นกิจกรรม  “การส่งเสริมความเป็นตวัของตวัเองของเยาวชนผา่นกิจกรรมเชิงประสบการณ์” ณ Norikura Youth 
Friendship Center (Gifu Pref.)  โดยจะเดินทางระหว่างวนัท่ี  19-27  พฤศจิกายน 2561    ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้ยาวชนไดท้ าความรู้จกัและเขา้ใจในดา้นต่าง ๆ ของ
ประเทศญ่ีปุ่น ไดเ้รียนรู้ดา้นความเป็นอยู ่การศึกษา การได ้เพ่ิมพูนความเขา้ใจเก่ียวกบัเยาวชนญ่ีปุ่น และพฒันาความเป็นผูน้ าของบุคคลในรุ่นต่อไป  
          จึงขอประกาศเชิญชวนสมคัรเขา้ร่วมโครงการฯ  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
1.   หลกัเกณฑ์ในการรับสมคัร  
 1.1 เป็นบุตร หรือหลานสายตรง (หลานปู่  ย่า ตา หรือยาย) ของสมาชิกสามญัของ ส.น.ญ. หรือ เป็นนกัเรียนปัจจุบนั/ศิษยเ์ก่า (ไม่เกิน 2 ปี) ของ

โรงเรียนสอนภาษาญีปุ่น ส.น.ญ.  
 1.2 ก าลงัศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.1 – ม.3) 
 1.3 อายรุะหว่าง 13 ปี ถึง 16 ปี (ครบ 13 ปีในวนัที่ 1 เมษายน 61 และ ไม่เกิน 16  ปีในวนัที่ 1 เมษายน 61) 
 1.4  บุตรหลานของครอบครัวท่ีเคยมีผูไ้ดรั้บทุน ASJA Junior Program  หรือ Program ส าหรับเยาวชนอ่ืน  ๆท่ี ส.น.ญ. ไดเ้คยจดัไม่มีสิทธิสมคัร  
 1.5 สมคัรดว้ยตนเองพร้อมผูป้กครองท่ีลงนามยนิยอม 1 ท่าน แนบรูปถ่าย (รูปสี) 3 x 4 ซม. 2 ใบ ถ่ายไวไ้ม่เกิน 3 เดือน ส าเนาทะเบียนบา้น 
  หลกัฐานแสดงผลการศึกษา (ไทยหรือองักฤษ) ส าเนาหนังสือเดินทางต่างประเทศ (ถา้มี) และท่ีอยูอี่เมล์ 
2.   คุณสมบัตขิองผู้สมคัร 
  1. The applicant must be able to communicate in English 
  2. The applicant must be able to write in English, as the applicant must fill the application form, hand in an essay and a letter to the 
host family, and a questionnaire as an assignment of the program. These must be written in clear English as those feedbacks a re very 
important to improve Junior High School Students in ASEAN Member Countries for Youth Exchange Project. 
  3. The applicant must have the eagerness to learn the Japanese culture. 
  4.  The applicant must have the willingness to try new things (Such as Japanese foods and cultures) 
  5.  The applicant must have adaptable characteristics to changes. 
  6.  The applicant must like cultural exchanges. 
  7.  The applicant must be highly motivated to teach their culture to the Japanese people. 
  8.   The applicant must be able to work in groups. 
  9.   The applicant must have neat habits. 
 10.  The applicant must be in good health. 
 11.  The applicant must have the characteristics to listen to and keep rules of schools, host family and NIYE 

3.  การสมคัร  
กรอกใบสมคัรเป็นภาษาอังกฤษดว้ยตนเองพร้อมหลกัฐานตามขอ้ 1.5  ณ ท่ีท าการสมาคมฯ อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 16 โทรศพัท์  02-357-

1241-5  โทรสาร 02-357-1246   ปิดรับสมคัรวนัศุกร์ที ่6 กรกฎาคม 2561  เวลา 17.00 น. 
4.   การสอบ 

เน่ืองจากภาษาองักฤษจะเป็นภาษากลางส าคญัที่ใช ้สมาคมฯ จึงก าหนดใหมี้การสอบขอ้เขียนภาษาองักฤษและสอบสัมภาษณ์ 
สอบข้อเขยีน/สอบสัมภาษณ์  วนัเสาร์ที ่21  กรกฎาคม 2561  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.00 น.  
สถานทีส่อบข้อเขยีนและสัมภาษณ์  ท่ีโรงเรียนสอนภาษาสมาคมฯ สาขาพหลโยธิน อาคารพหลโยธินเพลส ชั้นท่ี 16 (ชั้นล่างเป็นธนาคารไทย

พาณิชย ์ ขึ้นลิฟทต์วั low zone) หอ้งเลขท่ี 408/65 ถ.พหลโยธิน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-357-1241-5 หากเดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS สถานี : อารีย  ์      
ทางออกประตู 4 

ตดิต่อสอบถาม  โทร. 02-357-1241/-5 ต่อ 22  คุณชุดาพรรณ     e-mail:  admin@ojsat.or.th  
หมายเหตุ 1.  การสอบทุกอยา่งใหไ้ปถึงสถานที่สอบก่อน 15 นาที 
                  2.  ผูท่ี้คุณสมบตัิไม่เป็นไปตามขอ้หน่ึงขอ้ใดในขอ้ 1 สมาคมฯ สงวนสิทธิไม่พิจารณาการสมคัรในขอ้ 3 
    3.  เฉพาะผูส้มคัรท่ีอยูต่่างจงัหวดัยกเวน้ปริมณฑล ขอใหแ้จง้หมายเลขโทรสารเพื่อท่ีทางสมาคมฯ จะส่งโทรสารแบบพิมพใ์ห้กรอก 

        และส่งโทรสารเอกสารกลบัมาสมาคมฯ ภายในวนัที ่6 กรกฎาคม 2561  เวลา 17.00 น. และน าหลกัฐานอ่ืนๆ มามอบในวนัสอบ 
       โดยตอ้งไปถึงท่ีสอบก่อนเวลาสอบ  1 ชัว่โมง (มีความจ าเป็นในการตรวจสอบล่วงหนา้) 
   4. คา่ใชจ่้ายส าหรับผูไ้ดรั้บการคดัเลือกเขา้ร่วมโครงการฯ เช่น ค่าฝึกซอ้มการแสดง , ค่าประกนัการเดินทาง ฯลฯ ประมาณ 22,000 บาท 
   5. กรรมการคดัเลือกนกัเรียนแลกเปล่ียนขอถือสิทธ์ิในการปรับกระบวนการคดัเลือกหรือวนัสอบคดัเลือกตามความเหมาะสม (โดยจะมี

การแจง้ผูส้มคัรล่วงหนา้) และผลการตดัสินของคณะกรรมการคดัเลือกถือเป็นท่ีส้ินสุด 
 

                                                               ผศ. ดร.สุรวุฒิ ช่วงโชติ 
                                                                กรรมการบริหาร ดา้นการตา่งประเทศ  
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